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Dasar Pemikiran 
Agenda reformasi di sektor keamanan (Security Sector Reform/SSR) yang telah dicanangkan sejak 
tahun 2001 menegaskan perlunya redefinisi hubungan antara sipil dan militer di Indonesia. Reformasi 
di sektor keamanan ini diharapkan dapat menciptakan tentara dan polisi yang profesional serta gagasan 
mengenai keamanan (security) yang tidak melulu merujuk pada keamanan negara (state security) 
namun juga mencakup keamanan manusia dan masyarakat (human and social security).   

SSR lahir sebagai sebuah respon terhadap struktur masyarakat yang memiliki aparat keamanan 
(security forces) yang sangat otonom dan tidak transparan. Akibat dari kondisi semacam itu antara lain 
adalah: banyak sumber daya yang disalahgunakan, konflik-konflik yang terjadi dikelola dengan cara-
cara represif, sehingga politik juga dijalankan dengan cara-cara kekerasan dan unjuk kekuatan. SSR 
muncul sebagai sebuah jalan keluar sebagai bagian dari agenda pembentukan tata pemerintahan yang 
baik (good governance), serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Sektor kemanan di sini merujuk pada organisasi dan entitas yang memiliki wewenang, kapasitas 
dan/atau kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan fisik untuk 
melindungi negara dan warga negara. Termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi sipil yang 
mengelola organisasi-organisasi di atas. Jadi, paling tidak ada tiga komponen yang terkait dengan 
sektor kemanan, yaitu institusi-institusi yang memiliki otoritas dan instrumen untuk menggunakan 
kekerasan (militer, polisi, paramiliter, intelijen, dll), institusi-institusi yang memonitor dan mengelola 
sektor keamanan (menteri/departemen, legislatif, masyarakat sipil, dll) serta lembaga-lembaga 
penegakan hukum (lembaga peradilan, Komnas HAM, dll). 

Untuk melaksanakan SSR tersebut ada beberapa hal yang harus dilaksanakan, antara lain: 
• Memperkuat institusi-institusi sipil, baik dalam pemerintahan maupun di tingkat organisasi 

masyarakat sipil 
• Mengimplementasikan manajemen sipil dalam pertahanan dan keamanan, karena tanpa tanpa 

institusi dan kepemimpinan sipil yang kuat dan efektif, SSR tidak akan berhasil. 
• Mendorong terciptanya aparat keamanan (security forces) yang profesional 
• Mendorong transparansi dalam perencanaan, manajemen serta penyusunan/ pengalokasian 

anggaran sektor keamanan. 
• Memperkuat dan membuka ruang kontrol dari masyarakat sipil terhadap sektor keamanan. 

Dalam konteks relasi antara sipil dan militer, penguatan masyarakat sipil serta profesionalitas militer 
merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Apalagi mengingat bahwa secara konseptual SSR 
memiliki 4 dimensi, yaitu: dimensi politik, dimensi institusional, dimensi ekonomi dan dimensi 
kemasyarakatan (societal). Keempat dimensi tersebut menekankan supremasi sipil atas militer, 
sehingga secara politik, institusi, ekonomi maupun sosial, militer harus secara tegas berada di bawah 
kontrol sipil. 
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Peradilan Militer dalam Kerangka SSR 
Salah satu bagian dari SSR adalah reformasi di dalam sistem Peradilan Militer. Peradilan Militer di 
Indonesia saat ini masih diatur dengan UU no. 31 tahun 1997, di mana landasan berpikirnya masih 
didasari oleh paradigma lama mengenai keamanan. Paradigma keamanan yang dominan waktu itu 
adalah paradigma tradisional di mana keamanan hanya semata-mata kemanan negara, sementara SSR 
menempatkan keamanan manusia (human security), seperti pembangunan, pemberantasan kemiskinan, 
akses pangan dan keselamatan publik, sebagai pusat dari keamanan nasional. 

Dalam SSR supremasi dan kontrol sipil atas militer merupakan unsur yang mendasar. Oleh karena itu, 
dalam konteks Peradilan Militer, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi. 

Pertama, harus ada pembagian jurisdiksi yang jelas antara hukum sipil dan militer. Jurisdiksi itu harus 
didasari oleh tindakan (jenis tindakan dan disiplin militer) yang dilakukan, bukan oleh subyek atau 
pelakunya. Sehingga jurisdiksi dari peradilan milter sepenuhnya hanya menyangkut tindak pidana 
militer dan pelanggaran disiplin militer, baik itu dilakukan oleh prajurit maupun warga sipil (misalnya, 
warga sipil yang masuk secara ilegal ke dalam zona militer dan/atau merusak bangunan militer). 

Kedua, reformasi di sektor sistem peradilan militer tidak boleh tumpang tindih dengan sistem peradilan 
yang sudah ada. Sistem peradilan militer harus ditempatkan sebagai bagian dari struktur internal 
militer, tidak berkaitan dengan struktur peradilan lainnya. Sekali lagi, sistem peradilan militer hanya 
berurusan dengan pelanggaran disiplin militer dan tindak pidana militer sesuai dengan KUHP Militer. 

Ketiga, reformasi di sektor peradilan militer harus dengan jelas obyeknya, yaitu reformasi institusi dan 
reformasi sistem. Reformasi institusi menyangkut pengaturan mengenai lembaga-lembaga di sistem 
peradilan militer.  Sementara reformasi sistem, lebih kepada sistem peradilan militer, yaitu hukum 
pidana militer dan hukum acara pidana militer. Dengan begitu, secara institusi peradilan militer harus 
dipertegas posisinya sebagai bagian internal dari struktur TNI, dan sistem peradilannya juga terbatas 
pada hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer. 

Keempat, peradilan militer harus bersifat terbuka (inklusif) sehingga bisa dikontrol oleh publik (sipil) 
dan harus tetap dalam koridor hak asasi manusia, sehingga peradilan militer harus terhindar dari peran 
sebagai agen impunitas. Hal ini beranjak dari pengalaman masa lalu di mana dengan jurisdiksi yang 
diterapkan selama ini melalui UU no. 31 tahun 1997, kasus-kasus pidana biasa (penculikan, 
pembunuhan) yang melibatkan personel militer dan disidangkan dalam peradilan militer tidak dapat 
memenuhi rasa keadilan publik dan bahkan cenderung menjadi agen impunitas. Namun apabila prinsip-
prinsip di atas, khususnya yang menyangkut reformasi terhadap jurisdiksi peradilan militer, maka 
potensi peradilan militer sebagai agen impunitas dapat diatasi. 

Dari studi kami mengenai sistem peradilan militer di beberapa negara, di negara-negara demokratis dan 
relatif maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Israel dan India, prinsip-prinsip di atas secara jelas dan 
tegas diterapkan. Peradilan militer hanya memiliki jurisdiksi terhadap tindakan-tindakan khusus 
(terutama yang dilakukan oleh personel militer) yang diatur dalam hukum pidana militer. Artinya, 
personel militer merupakan subyek hukum baik di lingkungan peradilan umum, maupun peradilan 
militer. Sehingga bila personel militer tersebut melakukan tindak pidana biasa (bukan tindak pidana 
militer), harus dimasukkan ke dalam sistem peradilan umum. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam 
tindak pidana militer dan merupakan jurisdiksi dari peradilan militer tersebut misalnya: disersi, 
mangkir dari tugas (A.W.O.L), tidak patuh dan hormat kepada atasan, menghina pejabat publik lain, 
gagal dalam menjalankan tugas, membantu musuh, dan lain sebagainya.  
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Beberapa kritik dan saran terhadap materi RUU Peradilan Militer 
Berdasarkan paparan di atas, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 
tentang Peradilan Militer yang akan dibahas oleh DPR saat ini masih memiliki banyak kelemahan. 
Secara mendasar, perubahan yang dilakukan terhadap UU nomor 31 tahun 1997 masih belum 
menunjukkan komitmen terhadap reformasi yang menyeluruh dan komprehensif di sektor keamanan, 
seprti halnya sudah dimandtkan dalam Tap MPR Nomor 6 tahun 2000 tentang Pemisahan Polri dan 
TNI, serta Tap MPR Nomor 7 tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Perubahan yang 
dilakukan dalam RUU ini lebih banyak bersifat redaksional, dari istilah “Angkatan Bersenjata” menjadi 
“Tentara Nasional Indonesia” serta perubahan dari istilah “Penasehat Hukum” menjadi “Advokat”. 

Secara substansial, gagasan-gagasan ideal dari Security Sector Reform yang mendasarkan diri pada 
upaya pembangunan demokrasi dan penguatan hak asasi manusia kurang tergambar dalam Draft RUU 
ini. Salah satu yang paling krusial adalah menyangkut jurisdiksi dari Peradilan Militer, di mana masih 
belum ada konsistensi dalam membatasi jurisdiksi pada tindak pidana militer saja, misalnya dalam 
pasal 1 ayat (7) di mana tindak pidana dalam Draft UU masih mencakup tindak pidana umum dan 
tindak pidana militer. Demikian juga pada pasal 1 ayat 11 mengenai definisi perwira penyerah perkara 
yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut diserahkan kepada 
peradilan umum atau peradilan militer. Ini seharusnya tidak menjadi kewenangan siapapun dan terjadi 
secara otomatis, dalam artian apabila menyangkut tindak pidana militer maka masuk ke peradilan 
militer, dan jika menyangkut tindak pidana umum/biasa, maka masuk jurisdiksi peradilan umum. 
Dalam pasal 1 ayat 26 pun masih disebutkan mengenai yustisiabel peradilan umum dalam definisi 
tersangka.  

Hal lain yang juga menurut kami harus direvisi adalah berkenaan dengan jurisdiksi peradilan militer 
yang mencakup hingga ke paradilan tata usaha militer. Militer merupakan bagian dari negara, dan hal-
hal yang berkaitan dengan tata usaha negara sudah diatur dalam UU no. 5  tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga pada hakekatnya, tidak perlu ada pengaturan mengenai tata 
usaha militer dalam RUU tentang peradilan militer ini. 

Dengan berdasar pada prinsip bahwa peradilan militer merupakan bagian internal dari struktur TNI 
yang mengatur mengenai sistem pidana militer dan disiplin militer, maka pembinaan teknis peradilan, 
organisasi, administrasi dan finansial pengadilan harus diserahkan sepenuhnya kepada Panglima TNI, 
bukan kepada Mahkamah Agung (Pasal 6). Demikian juga struktur dari peradilan militer ini, 
seyogyianya tidak berada di bawah Mahkamah Agung, melainkan di bawah Panglima TNI. Dengen 
begitu, secara umum hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan Mahkamah Agung perlu 
dihapuskan, meskipun ini juga akan berimplikasi pada perubahan atas UU no. 4 tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 

Hal-hal lain yang juga perlu dicermati adalah mengenai konsepsi rahasia/rahasia negara yang 
disebutkan beberapa kali dalam RUU. Dalam masa sidang ini juga akan dibahas RUU Kebebesan 
Memperoleh Informasi serta RUU Rahasia Negara, sehingga diharapkan konspsi rahasia/rahasia negera 
dalam RUU ini tidak bertentangan dengan semangat dari RUU KMIP/Rahasia Negara .  

Mengenai sumpah dan janji dalam RUU ini perlu diseragamkan/disesuaikan karena ada inkonsistensi. 
Menurut kami sumpah dan janji pada UU no. 31 tahun 1997 masih memadai, dibandingkan dengan 
perubahan pada pasal 22 RUU. 

Berkaitan dengan penghapusan terhadap pasal-pasal mengenai Acara Pemeriksaan Koneksitas (pasal 
198-203), kami sangat setuju. Tentunya dengan prinsip-prinsip seperti dipaparkan di atas mengenai 
jurisdiksi peradilan militer yang terbatas pada tindak pidana militer, maka Acara Pemeriksaan 
Koneksitas menjadi tidak relevan. 
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Dengan prinsip bahwa TNI tidak boleh lagi berada dalam posisi above the law, maka menurut kami 
pasal-pasal yang berkaitan dengan Acara Pemeriksaan Cepat dalam UU no. 31 tahun 1997 harus 
direvisi. Dengan demikian, hal-hal yang diperiksa melalui Acara Pemeriksaan Cepat ini bukan perkara 
pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan, namun 
lebih pada hal-hal yang berkaitan dengan disiplin militer. Sehingga, pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan harus tetap menjadi jurisdiksi polisi, meskipun 
pelakunya adalah personel militer. 

 
Penutup 
Reformasi di sektor keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, namun juga 
menjadi tanggung jawab aparat pemerintahan lainnya serta masyarakat. Upaya-upaya untuk 
membangun TNI yang profesional tentunya juga harus dibarengi dengan penguatan di sektor 
masyarakat sipil, baik itu di lembaga pemerintahan maupun di organisasi masyarakat sipil lainnya. 
Penguatan itu perlu, mengingat dalam konteks SSR dan RUU Peradilan Militer ini, struktur dan kultur 
peradilan umum juga harus diperkuat. Sehingga bisa dapat berjalan seiiring menuntaskan proses 
reformasi di sektor keamanan. 
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